
10 วนั 7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
สัมผสัประสบการณ์การเดินทางสุดพเิศษ 

กบัการล่องเรือส าราญระดับโลก 
     MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ)  
เที่ยว 3 ประเทศ (อติาล-ีฝร่ังเศส-สเปน) พกัห้องมีหน้าต่าง หรือ พกัห้องมีระเบียง 
 

 
 
 
 
 
 
 

8-17 ตลุาคม 2562 (กรุ๊ปเดียวเท่านัน้!!!) 
        โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR) 

ราคาเพยีง....  76,900   บาท 
โรม – คานส์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา – บาร์เซโลน่า – อาจคัซิโอ – เจนัว - ลา สเปเซีย - ซิงเกว เทอร์เร – โรม 

 

 รวมทัวร์พาเท่ียวทุกวัน (ยกเว้นท่ีเจนัว อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง) 
 รวมตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพ-โรม (ไป-กลับ) 
 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดท้ังการเดินทาง 
 พกัห้องมีหน้าต่าง หรือ พกัห้องมีระเบียง 



MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 
เรือมีขนาด 160,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน มีทั้งหมด 18 ช้ัน 

ประเภทห้องพกั (เพ่ือการโฆษณา) 
 ห้องพกัมีหน้าต่าง (Ocean View) ขนาดห้องประมาณ 17 ตรม. 
 
 
 
 
 
  

 

 ห้องพกัมีระเบียง (Balcony) ขนาดห้องประมาณ 17 ตรม. (รวมพื้นท่ีระเบียง) 

 
 
 
 
 

 
 
 

เส้นทางเดนิเรือ MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



10 วนั 7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 

 

 
 
 

17.30น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน
กาตารแ์อรเ์วยส์ เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สมัภาระ 

20. 40น. ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR833 
23.50น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
 

 
  
01.50น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรงุโรม ประเทศอิตำลี โดยสำยกำรบินกำต้ำรแ์อรเ์วยส์ 

เท่ียวบินท่ี QR115 
06.55น.  เดนิทางถึงสนามบนิลโีอนาร์โด ดาร์วนิช-ีฟูมชิโิน ประเทศอิตาล ีหลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยแลว้ น าท่านสู่ นครรฐัวำติกนั ซึ่งเป็นรฐัอสิระและศนูยก์ลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับ  มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร ์
St.Peter’s Basilica แห่งนครรฐัวาตกินัทีต่วัอาคารแมภ้ายนอกกม็คีวามงดงามด้วยศลิปะในยคุเรอเน
ซองส์และยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรหูรา มยีอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก ซึ่งปัจจุบนั
ลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่าของประเทศอติาล ีใหท้่านถ่ายรูปกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์เตอร์ ที่ท่านอาจเคย
เหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ ท่ำเรือ
ชิวิคตำเวคเคีย น าท่านเชคอนิ ขึ้นเรือส ำรำญ MSC SEAVIEW ซึง่เป็นเรอืส าราญที่เปิดปฐมฤกษ์
ในเสน้ทางล่องทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนเมื่อปี 2018 ดว้ยระวางเรอืขนาด 160,000 ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้วา่ 
5,179 คน พรอ้ม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารบนเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

8 ต.ค.62 กรงุเทพฯ-โดฮำ                                                                                                     
(1) 

9 ต.ค.62 โดฮำ-โรม(อิตำลี)-นครรฐัวำติกนั-ท่ำเรือชิวิคตำเวคเคีย                                        
             (2)                                                                                                                                                   
(1) 



  ***ก่อนท่ีเรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภยัตำมหลกั
สำกล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตวัยงัจดุท่ีก ำหนดไว้ โดยสงัเกต
จดุรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้ ท่ีแผ่นป้ำยด้ำนหลงัประตหู้องพกัของท่ำน*** 

18.00น.  เรือส ำรำญเดินทำงออกจำกท่ำเรือชิวิคตำเวคเคีย ประเทศอิตำลี มุ่งหน้ำสู่ท่ำเรือเมืองคำนส ์
ประเทศฝรัง่เศส 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารหรอืนัง่เล่นในคลบั
เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญ เช่น ชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้ปลอดภาษบีนเรอื (Duty 
Fee), ฟิตเนส, สปา และส่วนสนัทนาการอื่นๆ อกีมากมาย 

** ร้านสินค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดหลังจากที่เรือส าราญล่องอยู่น่านน า้สากล** 
***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกจิกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ MSC SEAVIEW จะจัดขึน้ 

ในวันถัดไปได้จากเอกสาร Daily Program ที่จะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคืน*** 

 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
09.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่ำเรือเมืองคำนส ์ประเทศฝรัง่เศส 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝรัง่เศสในแควน้ที่ชื่อวา่โพรวองซแ์อลป์

โกตดาซรูร์มิฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบเจนวัสเ์ด่นตระหง่านใหผู้ม้าเยอืนได้
หลงใหล อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารดีมี และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั
หา้ของประเทศฝรัง่เศส น าท่านสูย่่ำนเมืองเก่ำนีซ ชมทศันียภาพของอาคารสไตลอ์ติาล ีสมัผสัถนน
สายเลก็ๆ และบรรยากาศโดยรอบทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นบทูคี น าท่านถ่ายรปูกบั
จตัรุสัเมสซิน่ำ จตุัรสัซึง่ประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์เช่น ดอกกุหลาบ ทวิลปิ เจเรเนียม ฯลฯ 
ผลดัเปลีย่นไปตามฤดกูาล นอกจากนัน้ยงัมนี ้าพสุวยงามและอาคารทรงคลาสสกิตัง้อยูเ่รยีงราย ซึง่
นิยมทาสสีนัสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใตข้องฝรัง่เศสเป็นยา่นซือ้ของฝากจากนีซใน
ราคาถูก 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
บ่ำย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคำนส์ (Cannes) อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่โด่งดังจากงานมหกรรม

ภาพยนตรโ์ลก ที่เหล่าดาราดงัจากทุกมุมโลกจะมาเดนิบนพรมแดงเขา้สู่งานประกาศรางวลัที่เมืองนี้
ในเดอืนพฤษภาคมของทุกปี น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ปำเล่ส์ เดอ เฟสติวลั สถานที่จดังาน เดนิดู
กระเบือ้งทีม่ลีายเซน็เหล่าดาราดงัทีส่วนสาธารณะรมิหาด ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่ำเทียบ
เรือเมืองคำนส ์ 

 
 
18.00 น.  เรอืออกเดนิทางจากท่าเรอืเมอืงคานส ์เพื่อมุง่หน้าสู่ท่าเรอืปัลมา เดอ มายอรก์า้ ประเทศสเปน 

10 ต.ค.62 เมอืงคำนส์(ฝรัง่เศส) - นีซ - ท่ำเรือเมอืงคำนส ์                                            (3)                                                                                                                                                   
(1) 



12 ต.ค.62 บำรเ์ซโลน่ำ(สเปน)                                                                            (5)                                                                                                                                                   
(1) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
อสิระใหท้่านพกัผ่อนบนเรอืส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารหรอืนัง่เล่น
ในคลบัเลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้น
ขายสนิคา้ปลอดภาษบีนเรอื (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอื่นๆอกีมากมาย  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
14.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่ท่ำเรือปัลมำ เดอ มำยอรก์ำ (Palma de Mallorca) น าท านเทีย่วชมเมอืงปัลมา 

เดอ มายอร์ก้า (Palma de Mallorca) เมืองส าคญัและเมืองท่าที่ตัง้อยู่บนเกาะมายอร์ก้า (Majorca) 
เป็นเมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลเีอรกิ (Balearic Islands) กลุ่มเกาะในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนตะวนัตก ใกล้ชายฝัง่ประเทศสเปน น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ปรำสำทเบลเวอร ์
(Bellver Castle) หนึ่งในป้อมปราการโบราณทีส่รา้งขึน้ช่วงตน้ศตวรรษที ่14 มคีวามสงูประมาณ 112 
เมตร ตัง้อยู่บนเนินเขานอกตวัเมอืงปัลมา สร้างขึน้เพื่ออุทศิแก่กษตัรยิเ์จมส์ที่ 2 แห่งมายอร์กา ซึ่ง
แรกเริ่มเป็นที่พ านักของราชวงศ์ แต่ภายหลงัถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นที่จองจ านักโทษในช่วงกลาง
ศตวรรษที ่18 จนถงึศตวรรษที ่20 ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมทัว่ไป จากนัน้
น าท่านชมและถ่ายรปูดา้นนอก มหำวิหำรเลอซ ู(La Seu Cathedral) โบสถ์สไตลโ์กธคิโรมนัคาทอร์
ลคิ คู่บ้านคู่เมอืงของเกาะมายอรก์้า สร้างขึน้ในสมยักษตัรยิเ์จมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ.1229 
และเสรจ็สิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มกีารปรบัปรุงตามแบบ
ฉบบัของอนัโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผูม้ชี ื่อเสยีงแห่งเมอืงบาร์เซโลน่าในช่วงระหวา่งปี 
ค.ศ.1901-1914 ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม จากนัน้น าท่านผ่านชมพระราชวงัอลัมูเดน่า (Almudaina Palace) พระราชวงัเก่าแก่ที่เคย
เป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิม์วัร ์ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่ำเทียบเรือปัลมำ เดอ มำยอรก์ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
  หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
23.00 น. เรอืออกเดนิทางจาก ท่ำเทียบเรือปัลมำ เดอ มำยอรก้์ำ เพื่อมุ่งหน้าสู่ กรงุบำรเ์ซโลน่ำ 

ประเทศสเปน 

 

 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
08.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่าที ่ท่ำเรือบำรเ์ซโลน่ำ 

11 ต.ค.62 ปัลมำ เดอ มำยอรก์้ำ(สเปน)                                                                           (4)                                                                                                                                                   
(1) 



13 ต.ค.62 อำจคัซิโอ(ฝรัง่เศส)                                                                            (6)                                                                                                                                                   
(1) 

  น าท่านเดนิทางสู่สนำมฟุตบอลคมัป์นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทมีสโมสรบาร์ซา อสิระให้
ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกและเลอืกซื้อสินค้าของสโมสร จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปด้านนอกมหำ
วิหำรซำกรำด้ำ ฟำมิเลียร ์(Sagrada Familia) สญัลกัษณ์แห่งสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีสู่งใหญ่ถึง 170 เมตร 
ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชัน้ยอดที่แสดงถึง
อจัฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้  ตัง้อยู่บนถนน Carrer de 
Mallorca งานชิน้นี้มคีวามแปลกตาจากงานชิน้อื่นของเกาดี ้ตรงสสีนัอนัเรยีบนิ่งแบบโทนสธีรรมชาติ
ใหค้วามรูส้กึทีส่งบผ่อนคลายและเยอืกเยน็ เพราะความทีเ่ป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และยงัคงรายละเอยีด
ไวอ้ยา่งด ีดูจากลวดลายสลกัเสลาทีด่้านนอกตวัโบสถ์แสดงให้เหน็ถงึแรงศรทัธาในศาสนาอยา่งท่วม
ทน้ สมเป็นงานชิน้สุดท้ายทีเ่ขาอุทศิตนใหก้บัศาสนจกัร อสิระใหท้่านไดบ้นัทกึภาพความยิง่ใหญ่ของ
มหาวหิารแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิชม ย่ำนเมืองเก่ำ Gothic Quarter เป็นย่านหนึ่งใจกลางบาร์
เซโลน่า ในอดตีเป็นทีอ่ยูข่องชาวโรมนัโบราณ บา้นเรอืนมลีกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และ
ที่นี่ยงัเป็นที่ตัง้ของมหาวหิารบาร์เซโลน่า (Barcelona Cathedral) มหาวหิารสไตล์โกธคิที่มีความ
สวยงามไม่เป็นสองรองใคร 

กลำงวนั  อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย  น าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลำรมับลำ (Larambla) ยา่นทีม่ชี ื่อเสยีง 
  ทีสุ่ดของบารเ์ซโลน่าแหลง่ท่องเทีย่วอนัเป็นทีช่ ื่นชอบของคนทุกวยั ถนนสายเลก็ๆ ทีม่คีวาม 
  ยาวเพยีง 1.2 กโิลเมตรแต่มสีสีนัเสน่หน่์าประทบัใจทัง้กลางวนัและกลางคนื อสิระใหท้่านได ้
  ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA,   
  BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น ตัง้อยูต่ลอดแนวถนน  
  Passeig de gracia ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI,  
  LOEWE และอื่นๆ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่ำเทียบเรือบำรเ์ซโลน่ำ 
18.00 น.  เรอืส าราญเดนิทางออกจากท่ำเทียบเรือบำรเ์ซโลน่ำ มุง่หน้าสูท่่ำเทียบเรืออำจคัซิโอ 
  ประเทศฝรัง่เศส 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
  หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

อสิระใหท้่านพกัผ่อนบนเรอืส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารหรอืนัง่เล่น
ในคลบัเลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้น
ขายสนิคา้ปลอดภาษบีนเรอื (Duty Free), ฟิตเนส, สปา และส่วนสนัทนาการอื่นๆ อกีมากมาย  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
12.00 น.  เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรืออำจคัซิโอ ประเทศฝร ัง่เศส 
บ่ำย  น าท่านชม เมืองอำจคัซิโอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่งเกาะคอร์ซิกา อยู่ภายใต้การปกครองของ

ประเทศฝรัง่เศส เกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่4 รองจากซซิลิ ีซารด์เินีย และไซปรสั แห่งทะเลเมดเิตอรเ์ร



14 ต.ค.62 เจนัว(อิตำลี)-อิสระท่องเท่ียวในเจนัว                                                                          
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เนียน น าท่านแวะถ่ายรปูกบัอนุเสำวรีย์ของนโปเลียน ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแด่จกัรพรรดิผู้
ล่วงลบั ซึง่เกาะนี้มคีวามส าคญัส าหรบัประเทศฝรัง่เศสมาก เนื่องจากเป็นบ้านเกดิของจกัรพรรดนิโป
เลยีน โบนาปาร์ต ในปี ค.ศ.1769 ซึ่งครัง้หนึ่งในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นผูน้ าพาประเทศชาตสิู่ความ
เป็นมหาอ านาจเหนือหลายๆประเทศในทวปียโุรป จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูดา้นนอก วิหำรแห่ง
เมืองอำจคัซิโอ (Ajacio Cathedral) โบสถ์ดัง้เดิมประจ าเมอืง ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1593 เป็นโบสถ์
โรมนัคาธอลคิ สไตล์บาโรกแมนเนอรสิ สร้างขึน้อุทศิน์แก่พระแม่มาร ีโบสถ์นี้มคีวามส าคญัส าหรบั
ชาวเมอืง เนื่องจากเป็นสถานที่ในการท าพธิศีลีจุ่มตามศาสนาครสิต์ให้กบันโปเลยีนในวยัเดก็เมื่อปี 
ค.ศ.1771 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่ำเทียบเรืออำจคัซิโอ 

19.00 น.  เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรืออำจคัซิโอ มุ่งหน้ำสู่ท่ำเทียบเรือเจนัว 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
  หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
07.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอืเจนวั )อติาลี(   

เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาล ีถอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบประดุจ
เสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอยา่งยาวนาน มคีวามรุ่งเรอืงอยา่งยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูก
กองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของฝรัง่เศส 
แต่เป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสื่อมอ านาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและ
กลบัเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของอติาลอีกีครัง้จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถท ารายได้
เขา้ประเทศไดเ้ป็นอยา่งเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงท่าส าคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั เป็น
ศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 
อิสระเตม็วนัให้ท่ำนเดินทำงท่องเท่ียวและสมัผสับรรยำกำศเมืองเจนัว  สถานทีท่่องเทีย่วที่
น่าสนใจใกลท้่าเรอื เช่น พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ (Acquario di Genova) เป็นอะควาเรยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
อติาลแีละใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยโุรป, ท่ำเรือเก่ำ หรือ Vieux Port สถานทีท่่องเทีย่วหา้มพลาด ที่
จะตอ้งแวะมาซมึซบักลิน่อายเมอืงเก่ากบัทะเล ซึง่บรเิวณนี้มที ัง้คาเฟ่ รา้นอาหาร โรงแรมระดบั 5 
ดาว รวมถงึสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัๆ ของเมอืงอยูห่ลายแห่ง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
บ่ำย  ท่านสามารถเลอืกเที่ยวชมเจนวัต่อได้ หรอืท่านใดทีเ่หนื่อยลา้กบัการเทีย่วช่วงเชา้กส็ามารถพกัผ่อน

บนเรอืส าราญได ้หรอืเลอืกใชบ้รกิารและเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีท่างเรอืไดจ้ดัไวเ้พื่อท่าน   *** ท่ ำน
จะต้องกลบัขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ  2 ชัว่โมง *** 

18.00 น.  เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือเจนัว เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือลำ สเปเซีย ประเทศอิตำลี 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
07.00 น.  เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือ ลำ สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตำลี 

น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชสู่สถำนีรถไฟ เพ่ือนัง่รถไฟสู่เมืองซิงเควเทอรเ์ร่ Cinque Terre 
หมู่บ้ำนเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชำยฝัง่ริเวียร่ำของอิตำลี ทีม่คีวามหมายวา่ ดนิแดนทัง้หา้ The 
Five Land หรอืดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบริเวณ
ชายฝัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่่างไกลจากสายตาของคนภายนอก 
แผ่นดนิทีย่ากจะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บา้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบ มแีม่น ้าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มี
ความสวยงามตามธรรมชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาตแิละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมู่บา้นทัง้หา้นี้ยงัคง
สภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น าท่านเดนิเล่นชมหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมู่บา้น
ประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนสสีนัสดใสตัง้ลดหลัน่ตดักบัน ้า
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรปูตามอธัยาศยั จนไดเ้วลา
น าท่านเดนิทางกลบัโดยรถไฟสู่ลา สเปเซยี 
 
 
 
 

 
 
 
 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืลา สเปเซยี 
18.00 น.   เรือออกเดินทำงจำกท่ำเรือ ลำ สเปเซีย (La Spezia) เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ ท่ำเรือชิวิคตำเวคเคีย 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
หมายเหตุ       ก่อนเรอืกลบัเทยีบท่า ในค ่าวนันี้ท่านจะได้รบัป้ายผูกกระเป๋าสต่ีางๆ ซึ่งเป็นตวัก าหนดล าดบัการน า

กระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าหอ้ง โดยแยกขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นไว้
ในกระเป๋าเดนิทางใบเลก็ เพราะเจา้หน้าที่ของเรอืจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ 
และบญัชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเชค็ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึน้ ส าหรบั 
ท่านที่ต้องการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตที่ท่านได้ให้
หมายเลขไวใ้นวนัทีท่่านเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 



16 ต.ค.62 โรม(อิตำลี)                                                                              (9)                                                                                                                                                   
(1) 

 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
07.00 น.  เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือ ชิวิคตำเวคเคีย ประเทศอิตำลี 

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตร์แห่งความยิง่ใหญ่ ชมและ
ถ่ายรูปภายนอกสนำมกีฬำโคลอสเซ่ียม สิ่งก่อสร้างที่เป็น1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก ซึ่งเป็น
สนามกฬีายกัษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน และชมประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) 
ถอืวา่เป็นมรดกส าคญัของประเทศอิตาลอีกีที่หนึ่ง ตัง้อยูใ่กล้โคลอสเซยีม ประตชูยัคอนสแตนตนินัน้
สร้างขึน้ในวนัที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.312 เพื่อฉลองชยัชนะของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิที่ 1 ทีม่ชียัชนะ
เหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ซึง่ประตนูี้ถือได้วา่เป็นตน้แบบของประตูชยั
อื่นๆ เช่น ประตชูยัฝรัง่เศส เป็นต้น ผ่านชมอนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอล็หรอืพระบดิา
ของชาวอิตาเลียน ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโ์รมันที่ย่านโรมันฟอรัม่ ที่
เปรยีบเสมอืนใจกลางเมอืงหลวงในอดตี ผ่านชมสนามมา้กรฑีาเซอร์คสั แมกซมิุส  จากนัน้น าท่านสู่ 
จตัรุสันำโวนำ หรอื Piazza Navona จตุัรสัแห่งหนึ่งในกรุงโรมซึง่เคยเป็นสนามกฬีาโรมนัโบราณใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่1 ชาวโรมนัโบราณต่างจะเดนิทางมาชมกฬีาทีจ่ดัขึน้ทีส่นามกฬีาแห่งนี้ ปัจจุบนัเป็น
จตุัรสัที่เป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวมากมายและใกล้กนัยงัเป็นน ้าพุสี่แม่น ้าหรอื Fountain of the 
Four Rivers ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยชาวอติาเลยีนในปี ค.ศ.1651 ระลกึถงึความเป็นครอบครวัที่มี
นกพริาบและผลมะกอกเป็นสญัลกัษณ์และยงัสะทอ้นถงึแนวคดิทางศาสนาทีม่พีระ 

  สนัตปาปาเป็นประมุข แผ่ขยายแนวคดินี้ออกไปโดยทัว่กนัและระลกึถึงแม่น ้า 4 สายหลกัของโลก คอื 
แม่น ้าไนลร์ูปถึงเสาโอเบลสิก์แทนทวปีแอฟรกิา, แม่น ้าดานูบแทนทวปียุโรป, แม่น ้าคงคาแทนทวปี
เอเซยีและแม่น ้าเดอลาพลาเป็นตวัแทนของทวปีอเมรกิา จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ น ้ำพุเทรว่ี Trevi 
Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของกรุงโรม สถานทีน่ักท่องเที่ยวมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตาม
เรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่องThree Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ   

กลำงวนั  อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย น าท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่ำนบนัไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปป้ิงแบรนด์เนมที่มีชื่อเสยีง

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของกรุงโรม มเีวลาใหท้่านได้มโีอกาสเลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมจากรา้นค้าปลอดภาษ ี
อาทิ Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น 
จากนัน้น าท่านสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิง
เอาทเ์ลตทีร่วมเอาแบรนดส์นิคา้จากดไีซน์เนอรช์ ัน้น ามาลดราคาตลอดทัง้ปี อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลอืก
ซื้อของฝากหรอืเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอธัยาศยั **อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั
เพ่ือควำมสะดวกในกำรเลือซ้ือสินค้ำ 
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ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินลีโอนำโด-ฟมิูชิโน กรงุโรม และเผื่อเวลำส ำหรบักำร
ท ำคืนภำษีท่ีสนำมบิน 

22.40 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินลีโอนำโด-ฟมิูชิโน สู่กรงุโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำรแ์อรเ์วยส์ 
เท่ียวบินท่ี QR114 

 
 
 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
08.15 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR832 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ ..  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
อตัรำค่ำบริกำร  8 - 17 ตุลำคม 2562 

 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
**ไมร่วมค่ำบริกำรด้ำนวีซ่ำและค่ำบริกำรท่ำนละ ,3500 บำท ช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนเดินทำง** 

 

**ไม่รวมค่าทปิพนกังานบนเรอื ท่านละ 70 EUR/ต่อท่ำน (10 EUR/คนื) เดก็ตัง้แต่ 2 ขวบขึน้ไปคดิราคาเท่าผูใ้หญ่
โดยเรอืจะชารต์เขา้ครุยสก์ารด์** 
 

ประเภทห้องพกั (เตียงสำมำรถแยกเป็นเตียงคู่ได้) 
 ห้องพกับนเรอืแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWIN/DOUBLE) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 

3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ต้องท าการตรวจสอบกบับรษิทั เนื่องจากห้องพกับนเรอืที่สามารถพกั
ได้ 3 ท่าน มจี านวนจ ากดั 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขห้องพกัให้กับคณะ เนื่องจากห้องพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของประเภทห้องพกัในระดบัที่ต่างกนั  ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนัหรอืชัน้
เดยีวกนัตามที่ลูกค้าต้องการ 

 

 
 

ประเภทห้องพกั ผู้ใหญ่ท่ำนละ 
(พกั 2 ท่ำนต่อห้อง) 

พกัเด่ียว 

 ห้องพกัมีหน้ำต่ำง 76,900 26,000 

 ห้องพกัมีระเบียง 89,900 39,000 



อตัรำน้ีรวม 
 หอ้งพกับนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามหอ้งพกัทีท่่านเลอืก) 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปกลบั กรุงเทพ–โรม–กรุงเทพ สายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วยส ์
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน)  

หากน ้าหนกักระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คาน์เตอรเ์ชค็อนิ 
 อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
 ภาษที่าเรอื, ภาษนี ้ามนัสายการบนิ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามภาวะตลาดน ้ามนัโลก ซึง่ประกาศโดย

สายการบนิทางบรษิทัฯอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่หากมกีารเปลีย่นแปลง 
 ทวัรบ์นฝัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด **ยกเวน้ทีเ่จนวั** (รายละเอยีดตามระบุในรายการ)  
 หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี

ไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 
 
อตัรำน้ีไม่รวม: 
 ค่าทปิพนกังานบนเรอื ท่านละ 70 EUR/ต่อท่ำน (10 EUR/คนื) เดก็ตัง้แต่ 2 ขวบขึน้ไปคดิราคาเท่าผูใ้หญ่ โดย

เรอืจะชารต์เขา้ครุยสก์ารด์ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้นและบรกิารด้านเอกสารนัดหมายและงานวซี่า ท่านละ 3 ,500 บาท (ซึ่งจะ

จดัเกบ็พรอ้มค่าทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทวัรเ์สรมิทีเ่มอืงเจนวั 
 ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไม่มแีจกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ หรอืค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ เช่น ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร

และเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่เอง ฯลฯ 
 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 

 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่ำน และทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก หรือเลื่อนหรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีทีส่มาชกิไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ หรอืมกีารประกาศ

ลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัทีจ่ะเดนิทาง 
3. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ 
 
 
 



กำรส ำรองกำรเดินทำง: 
1. บรษิทัฯ ขอรบัค่ามดัจ าส าหรบัการส ารองท่ำนละ 40,000 บำท / ส าหรบัท่านที่พกัเดี่ยวส ารองท่ำนละ 60,000 

บำท ภายหลงัจากมกีารยนืยนัจากทางบรษิทัภายใน 3 วนัหลงัจากไดร้บัการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
2. ส่วนทีเ่หลอืของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถ้วนก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 60 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่การส ารองการ

เดนิทางนัน้ถูกยกเลกิ และบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัทุก

กรณี ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
กรณียกเลิก 
* ยกเลกิ 120 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง (ไม่มคี่าใชจ้่าย )  
* ยกเลกิ 90-119 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลกิ 61-89 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลกิน้อยกวา่ 61 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัค่าใชจ้่ายเตม็จ านวน  
 
หมำยเหต:ุ 
1. กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้้เดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯไม่สามารถคนืค่าทวัร์

ใหไ้ด ้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนก่อนการ

ท่องเทีย่วหรอืระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยั เช่น อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัด

หยดุงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิใดๆ ทัง้สิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า น าหนังสอืเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6เดือน 

เดนิทางและไม่ไดร้บัการอนุญาตใหข้ึน้เรอื จากกองตรวจหนงัสอืเดนิทาง 
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตัว๋โดยสำรเครื่องบิน, 
ค่ำธรรมเนียมของตัว๋และภำษีน ้ำมนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบรำคำกบัทำงบริษทัอีกคร ัง้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 ามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้ส

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไม่ต ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ

ไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รปู 

เน้นขนำดใบหน้ำ   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า )ไม่ควรสวมเสือ้สี
ขาว(    

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แวน่  ,หา้มคาดผมและ
หา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา  ,หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อายส์ **  

 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
 ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกคร ัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น การย่ืนวีซ่าอิตาลี***VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า  วนัท าการ 15 
เอกสารในการขอวซี่า (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า****** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้อง

จะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและ

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

4. หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน  ,เบอรบ้์ำนและเบอรมื์อถือ  
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนท่ีสมรสแล้ว  
6. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ 
7. ส ำเนำใบเปล่ียนนำมสกลุ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนนำมสกลุ 
8. ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนท่ีหย่ำแล้ว  

 
9. หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบ่งช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

 *** กำรสะกดช่ือ นำมสกลุของผู้ย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำในเอกสำรกำรงำน ต้องสะกดให้ตรงตำมหนังสือ
เดินทำง มิเช่นนัน้ สถำนทูตจะไม่รบัพิจำรณำ *** (ส ำคญัมำก) 

- กรณีลกูจ้ำง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน  ,อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบั
จากวนัยืน่วซี่า) เป็นตน้ 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
น, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบั

บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด )หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า(  
- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส ำเนำหนังสือ

รบัรองควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ำ่กว่ำ 3 เดือน  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บ้ำน   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน
สมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพร้อม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี -ภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั 

ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยี น     
- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน ไม่มีรำยได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  

)นธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซี่านี้กรณีนี้หากความสมัพั  (  
- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื 
 นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) 

 
10. หลกัฐำนกำรเงิน   

- ใช้ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ำยส ำเนำย้อนหลงั 6  7
เดือนแสดงช่ือเจ้ำของบญัชี  โดยช่ือและนำมสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตำมหน้ำพำสปอรต์ 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ื่อเจา้ของบญัชขีองเลม่เก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข
บญัชเีงนิฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่า
กวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื ่่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ 



- ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ 
ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ 
ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 บดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากเล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแน
ประจ า เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็น
ภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั  โดยเฉพาะคู่สามี -ภรรยา จะตอ้งมสี าเนา

วยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ีสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบด้
การเงนิมากกวา่ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

 ***สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 
11. กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี )กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง(  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่
บุตรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตร
ดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ -มำรดำหย่ำร้ำง  จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่กต็อ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
*** หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
 
 



***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ท่านสามารถแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณที่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้นั ท่านจะตอ้งมายืน่เดยีวและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจาก
ทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึประโยชน์

นทางเป็นหลกัและความปลอดภยัของผูเ้ดิ    
                     
 

*********************************************************************************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำยุโรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัควำมเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน ำเอกสำรส่งย่ืนค ำ
ร้องขอวีซ่ำ ทำงศนูยย่ื์นหรือสถำนทูตขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำรเปล่ียนแปลง

แก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ 
กรณุำกรอกให้ครบถว้น อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษียณ / แมบ่ำ้น / อำชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมำให้เรียบร้อย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพื่อป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 

ชื่อ-สกุลเดมิ กรณมีกีารเปลีย่นชื่อหรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย).......................................................................................................   

(ภาษาองักฤษ).................................................................................................. 

หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง ...................................................  วนัเดอืนปี เกดิ ................................................. 

วนัออกหนงัสอืเดนิทาง ...................................... วนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทาง ................................................ 

สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........โสด  .........แต่งงานจดทะเบยีน  .........แต่งงานไม่จดทะเบยีน  .........หยา่   .........หมา้ย 

3.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ  

คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................... 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ................................. 

4.  ทีอ่ยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)............................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     



 

ทีอ่ยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ) .................................... 

…………………………………………………................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์............................................    โทรศพัทบ์า้น ........................................................................ 

โทรศพัทม์อืถอื ........................................... อเีมลล ์

......................................................................................  

5.  ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)........................................................................................ 

(กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ................................................................................) 

กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรณุาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยูท่ ีท่ างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................... 

........................................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.................... 

ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

โทรศพัท ์ .......................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี 

................................... 

กรณีศกึษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ)............................................................ 

กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................. 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ)......................................................................................................          

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 

ตัง้แต่วนัที ่ ............................................  ถงึวนัที ่ ......................................................     

รวม ........... วนั 

ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิ้วมอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนนิ้วแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 

9.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณเีคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 



...................................................................................................................................................................... 

 

 

10.  ท่านสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่ ........ ตวัเอง  ......... มผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย 

(กรณีทีม่ผีูส้นสันุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม)่ 

ผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคอื .................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัท่าน .................................................................................................................................... 

เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ........ เดนิทางดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

 
 
 
 
 


